
                                        

                                        

                                    

Name: Base KW ✓

Produktdatablad

KC14
DETALE CPH är exklusiva dekorationsprodukter med ett öga för de små
detaljerna. Kulör och finish har inspirerats av vårt nordiska designarv och
naturens föränderlighet. Produkterna är lämpliga för professionell
användning såväl som gör det själv-användning.

Produktbeskrivning
Färgat dekorativt spackel för vägg och tak. Slutbehandlas med DETALE
Topcoat. Ger en levande och föränderlig yta med djup. Rekommenderas
för lokaler med höga funktionella krav, som utsätts för nedsmutsning och
måttligt slitage.

Skiftande med djup

Matte och sammetslen slät yta

Smutsavvisande motsvarande en matt målad yta

Märkningar

Användning

Uppehållsrum, entréer, kontor, affärslokaler, kliniker, butiker, hotell och restauranger.
Betong, lättbetong, puts, tegel, gipsplattor och tidigare målade ytor.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast och lämpligt för ytbehandling. 

Behandling

Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom grovrengöring, slipning och avdamning.
Smuts, spill, fett och färgavgivande material avlägsnas med grundrengöring.
Hårda, glatta underlag slipas.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas. 
Applicera två gånger före applicering av DETALE Topcoat.



Produkttyp Spackel- och fogmassa

Densitet (kg/l) 1.08

Torrhalt: Vikt % 59

Torrhalt: Vol % 55

Lång räckviddsförmåga (m2/l) 1

Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning Min. +10°C

Luftfuktighet Max. luftfuktighet 80 % RH.

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) 16

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar) 28

Skickttjocklek (nominell mm) 4

Rengöring av verktyg osv. Vatten

Applicering

Bredspackel i ett jämt täckande lager.
Bearbeta och jämna ut spackelmassan.
Anpassa valet av verktyg efter ytans storlek.
Kyla/värme kan påverka materialets viskositet. 
Kondens får inte förekomma.
Kyla och ökad luftfuktighet förlänger torkningstid, genomhärdning och övermålningsintervall.
Ökad temperatur och låg luftfuktighet minskar torkningstid och genomhärdning. 
Det finns risk för krympning om spackelmassan inte är genomtorr innan vidare behandling.
Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Jämn skiftande yta.
Ytan blir inte stenhård och därför är den mottagliga för stötar och repor.
Tål rengöring med milda rengöringsmedel utan slipmedel, vatten och avtorkning med fuktig trasa.
Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdad.

Användbar information

Effekten uppstår av hur spacklingen utförs. 
Se till att spackla i mjuka bågar och undvik att spackla i samma riktning. 
Bubblor kan förekomma och bidrar till det naturliga utseendet.

Miljöinformation

Ta bort mesta möjliga spackel från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan
lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om
överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Kompletterande info

Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter, som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Tekniska data



Nuvarande TDS version

december 2021

Ersätter TDS version

december 2021


